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PRESSMEDDELANDE

Tele2 och Telenor fortsätter utrullningen av 5G till
fler orter– 90 procent av svenskarna ska ha tillgång
till 5G innan slutet av 2023
Nu fortsätter Tele2 och Telenor utrullningen av 5G till ännu fler orter i Sverige. Genom det
gemensamma nätbolaget Net4Mobility, kommer 90 procent av Sveriges invånare få tillgång till 5G
innan slutet av 2023 och resterande delar av landet under 2024.
Tele2 och Telenors gemensamma nätbolag Net4Mobility intensifierar nu utrullningen av 5G under 2022,
med ambitionen att nå 90 procent av befolkningen innan slutet av 2023. Operatörerna kommer även att
fortsätta modernisera 4G-nätet, så att kapaciteten ökar med upp till 200–300 procent och utöka
antalet sajter med 60 procent för både 4G och 5G.
– Utbyggnaden av 5G är nog den största nätmodernisering som vi gjort för våra
användare. Den här satsningen kommer inte bara att ge ett 5G-nät i världsklass, utan
också ett mycket bättre 4G-nät, säger Björn Lindberg, nätexpert på Tele2.
I dag är utbyggnaden av 5G påbörjad på 37 orter och längst har operatörerna kommit i Stockholm och
Göteborg med kranskommuner. Med rätt förutsättningar kan stora delar av Sveriges befolkning se fram
emot 5G-täckning redan i år. Under första halvåret 2022 kommer vi utöka utbyggnaden av 5G i
exempelvis Malmö, Linköping, Uppsala och Visby.
– Vi står redo och vår ambitionstakt är hög. Vilka orter som kommer att bli aktuella är
beroende av flera omständigheter så som bygglov, fiber och tillgång till el. Arbeten sker
på flera ställen i landet samtidigt för en snabb och stabil utrullningstakt.
Materialförsörjningen är också central med tanke på tillgången till halvledare, men här
har vi tagit höjd för den kända brist som finns, säger Sara Kebert, nätexpert på Telenor.
5G kommer innebära en snabbare, säkrare och mer pålitlig mobiluppkoppling som är mer klimatsmart än
tidigare tekniker. Det blir möjligt att hantera fler uppkopplade enheter samtidigt, i allt från smarta städer
till smarta sommarstugor och är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla framtidens
samhälle.
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Områden som prioriteras under 2022
Borlänge
Borås
Eskilstuna
Falun
Gotland
Gävle
Göteborg
Hedemora
Helsingborg
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona till Ronneby

Kungsbacka
Kungälv till Lerum
Kållered
Leksand
Linköping
Lund
Malmö
Mölnlycke
Norrköping
Norrtälje
Stockholm
Sälenfjällen
Söderköping

Trelleborg till Falsterbo
Trollhättan
Uddevalla
Uppsala
Varberg till Falkenberg
Vemdalen
Vänersborg
Västerås
Växjö
Ystad till Simrishamn
Åre
Öland
Örebro

Information till redaktionen:
Pressmeddelande från 19 januari 2021
Tele2 och Telenor vinner 5G frekvenser och väljer Ericsson och Nokia som leverantörer för den
rikstäckande 5G-utrullningen
Pressmeddelande från 10 november 2020
Tele21 fortsätter utrullningen av 5G och täcker nu 30 svenska orter
Pressmeddelande från 24 maj 2020
Tele2 har lanserat Sveriges första publika 5G-nät
Läs mer på: https://www.tele2.se/5g

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of PR, Tele2, +46 761 15 38 30 / fredrik.hallstan@tele2.com
Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media

Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med
obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och
dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och
globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade
erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor,
med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner,
vänligen se vår hemsida www.tele2.com.
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